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Zondag 7 november, feestelijke dag voor de hele parochie  

Op deze Willibrordzondag vieren we dat Millingen al 

1300 jaar is verbonden met de heilige Willibrord. Dan 

zullen de beelden van Willibrord en Bonifatius, afkomstig 

uit de grote Bartholomaeus in Beek, door Mgr. Rob 

Mutsaerts worden ingezegend op hun nieuwe plek links 

en rechts van het 

priesterkoor in de plaats 

van de orgelpijpen die nu 

nog te zien zijn. Langzaam 

maar zeker komt er meer rust in het 

prachtige kerkgebouw door dingen weg te 

laten of te verplaatsen. Met opzet is de 

nieuwe Lourdesgrot achter het hoogaltaar 

geplaatst. Ook daar bent u van harte 

welkom. Deze grot is ook zichtbaar vanuit de 

dagkapel. Zowel deze Lourdesgrot als de 

Fatimakapel in de pastorietuin worden dan 

tevens ingezegend door de hulpbisschop. 

 

Na de eucharistievering is er koffie met wat 

erbij. Aansluitend kunnen we genieten van een lezing over Willibrord door 

pater Willem Spann, ondersteund door uitbeelding, zang en muziek. 
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Pastorale gedachte 

 

Hoe is het mogelijk dat het ons op aarde vaak niet lukt om mens te zijn met 

mensen, bv met betrekking tot Afghanistan. Zeer vele mensen zullen zich 

opgesloten voelen.  

 

Dat vele mensen zich opgesloten voelen, zien we wereldwijd ook met 

betrekking tot corona en vaccinatie. Op álle mensen heeft dit invloed in 

meerdere of mindere mate, en wel zo dat het heel wat verhoudingen belast. 

Ook onze democratie wordt zwaar op de proef gesteld. Hoe zou het zijn als 

we in dergelijke situaties met elkaar open zouden kunnen gaan voor Gods 

Geest, ons door liefde zouden kunnen laten leiden en niet door angst?! 

 

Jezus is in de volste zin van het 

woord een therapeut, een 

geneesheer. Mensen die in zichzelf 

zijn opgesloten weet Hij te openen. 

Hij schenkt mensen terug aan 

zichzelf en aan de gemeenschap, 

zodat ze volop kunnen leven. 

Bijvoorbeeld tegen een 

doofstomme zegt Hij: Ga open. En 

de man gáát open. Alle ellende van 

jaren is voorbij. Voorbij is het zich 

opgesloten voelen. Hij kan weer 

leven.  

 

Ga open voor de liefde van God. 

Wat een weldaad als dat gebeurt! 

Misschien hunkert onze wereld wel 

juist daarnaar! Mensen op een of 

andere manier geraakt en genezen 

door Gods liefde kunnen ook een ander tot leven brengen, in een 

weldadige ontmoeting of met de taal van ogen of handen. Door allerlei 

omstandigheden kan het zijn dat je niet meer ziet, je droom niet meer ziet. 

Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat je niet meer hoort, dat je doof 

bent voor de woorden: ‘Jij bent mijn geliefd kind’. Het kan zijn dat je dicht 
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zit, dat je radicaliseert, dat je geen goede woorden meer kunt spreken, dat 

je afhaakt, je afsluit van anderen, van de samenleving en eigenlijk ook jezelf 

kwijtraakt. 

 

En dan is er ineens die ontmoeting. Hij raakt je aan en jij voelt je door Hem 

aangeraakt in die ontmoeting. Is dat niet hetgeen er kan gebeuren in een 

eucharistieviering en in de aanbidding van het Lam Gods in de heilige 

Hostie, of ook in die ontmoeting met een ander als je merkt dat Hij er voor 

je is, helemaal voor jou. Als je zijn liefde voor jou ervaart, ben jij in staat om 

op jouw beurt anderen te ontmoeten, anderen te laten voelen ‘Jij mag er 

zijn; jij bent door Hem geliefd’. Was dat niet de missie van Willibrord?  Is dat 

niet ook onze missie?  

 

Rudo Franken, pastoor 

 

 

 

 

 
Afbeelding van Willibrord in een glas-in-lood raam 
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9:30-18:00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9:30-9:55  Millingen Rozenkrans 

Vrijdag 1 

oktober  

19:00 uur Millingen Rozenkrans 

Vrijdag 29 

oktober 

19:00 uur Millingen Rozenkrans 

 

Oktober-rozenkransmaand 

Vrijdag 1 oktober om 19.00 uur bidden we tijdens het 

Marialof samen de rozenkrans. Bijzonder willen we 

bidden voor de vrede in de wereld en in onze 

samenleving.  

Voor wie wil zijn er in de kerk rozenkransboekjes 

beschikbaar, voor volwassenen en voor kinderen.  

 

(Online) meevieren in coronatijd 

U hoeft niet meer vooraf te reserveren om deel te nemen aan een viering.  

Ook hebben de bisschoppen aangegeven dat het niet past bij het karakter 

van de Kerk om onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet-

gevaccineerden en dus is geen coronatoegangsbewijs nodig. Wel vragen 

zij om de nodige afstand te houden, waar niet geventileerd kan worden en 

Zaterdag 19:00 uur Ooij  

Zaterdag  17:00 uur Beek – kleine Bartholomeus 3e za vd maand 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 9:00 uur Kekerdom 1e zo vd maand 

Dinsdag 19:00 uur Leuth - Mariakapel  

Woensdag 9:00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9:00 uur Millingen  

Vrijdag 9:00 uur Millingen  

Zaterdag 9:00 uur Millingen  
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thuis te blijven bij klachten. De communie kan behalve met het eucharistisch 

pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de 

uitreiking blijft het hoestscherm gehandhaafd. 

Vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn steeds online te volgen 

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live   

 

Online misintenties en collecte  

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via Youtube live kunt volgen - kunt u 

misintenties opgeven: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl 

Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat 

dank voor wat u geeft. Graag t.n.v. Penningmeester parochiebestuur o.v.v. 

collecte NL36RABO 0134 402316. 

 

Gelegenheid voor gebed en kaarsje 

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; 

in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 

17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag 

geopend van 9.30 uur – 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof kunt u elke 

dag terecht. U bent altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan de 

Schoolstraat 4. 

 

Liturgische agenda 

Gravenzegening Millingen: zondag 31 oktober na Mis van 10:30. 

Gravenzegening Kekerdom: maandag 1 november na Mis van 19:00. 

Gravenzegening Ooij en Leuth: dinsdag 2 november na viering van 19:00. 

Eerste Communie: zondag 8 mei 2022. 

Vormsel: tweede Pinksterdag 6 juni 2022. 

Taizé Vespers 

Ter gelegenheid van het feest van alle 

heiligen zal er op zaterdag 30 oktober 

in de kerk van Millingen om 20:30 uur 

een Taizé Vespers zijn. Iedereen is van 

harte welkom.   

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live


- 7 - 
 

Bestuur 

Reparatie van klokken en uurwerk in Millingen 

Het valt al een tijdje op dat het torenuurwerk op de kerktoren van Millingen 

er niet meer best uit ziet. In de avond is de toren bijna helemaal donker 

doordat de lampjes op de wijzerplaten en wijzers bijna allemaal stuk zijn. 

Ook geven de vier wijzerplaten niet allemaal precies dezelfde tijd aan. Als 

de luidklokken geluid worden hoor je allerhand bijgeluiden die niet bij een 

goed werkend luidwerk horen. 

Je kunt niet voor elk kapot lampje in de toren klimmen omdat dat veel te 

kostbaar is. Ook is het zo dat de techniek intussen verder is en dat de 

ouderwetse gloeilampjes op de meeste plaatsen vervangen zijn door LED 

lampjes. Dat gaat nu ook in Millingen gebeuren. Om de lampjes te 

vervangen worden binnenkort de vier wijzerplaten van de toren gehaald en 

in de werkplaats van de klokkenmaker omgebouwd naar LED lampjes. 

Tevens wordt daarbij de vergulding van de cijfers en wijzers vernieuwd. De 

aansturing van de tijdsaanduiding gebeurt door een moederklok die in de 

sacristie hangt. Die moederklok is inmiddels ook zo oud dat er geen 

onderdelen meer voor verkrijgbaar zijn. De moederklok en de aandrijving 

van de wijzerplaten worden ook vernieuwd. De nieuwe moederklok stuurt 

de wijzers en regelt het slagwerk op hele en halve uren. In de nieuwe 

situatie kunnen we ook zorgen dat de klok niet slaat in de nacht. Met de 

moederklok kunnen we ook zorgen dat het luiden van de klokken ook 

precies op tijd gebeurt en ook niet te lang duurt. 

In de jaren zeventig is het luidwerk van de toren al geëlektrificeerd. Tot die 

tijd moest de koster (of de misdienaars) nog in de touwen hangen om te 

luiden. Inmiddels is de oudste luidmotor ook bijna 50 jaar oud. Eerder is er 

al vaker gerepareerd aan het luidwerk. Nu worden alle drie de luidmotoren 

vernieuwd en gemoderniseerd. 

Als de kraan komt om de wijzerplaten eraf te halen wordt ook de haan van 

het torenkruis gehaald. Wie goed kijkt ziet dat de haan zijn nek gebroken 

heeft. Het lijf draait in de wind en het hoofd blijft stil staan. Het is dus wijs 

om als de kraan er toch is om dan ook de haan te herstellen en opnieuw te 

vergulden. 
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Op het repareren van de haan na zijn de kosten van het werk niet 

subsidiabel voor de monumentenwet en ook de gemeente Berg en Dal ziet 

geen mogelijkheden om ons financieel te steunen. Toch menen wij als 

parochiebestuur dat de situatie aangepakt moet worden en hebben we de 

opdracht verstrekt aan de klokkenmaker voor circa € 27.000,--. 

Omdat de hele bevolking van Millingen kan genieten van een mooie 

tijdsaanduiding op de kerktoren wat ook zorgt voor een mooie uitstraling 

naar de omgeving doen we een beroep op uw vrijgevigheid om dit werk 

financieel meer draaglijk te maken voor de parochie. We doen dus nu ook 

een beroep op de mensen die niet zo vaak in de kerk komen maar wel 

tegen de buitenkant aankijken en zo de kerk een warm hart toedragen. 

U kunt uw gift/bijdrage overmaken op banknummer:  

NL36RABO 0134 4023 16 tnv parochiebestuur onder vermelding van 

KLOKKEN. Wij danken hartelijk voor uw bijdrage. 

Parochiebestuur   

Ooijse kerk open 

Een kerk die alleen open is voor een viering is natuurlijk niet een kerk zoals 

een kerk hoort te zijn: een open huis voor mensen om thuis te kunnen 

komen bij God, geestelijk tot rust te kunnen komen en houvast en inspiratie 

te ervaren. Van de andere kant ligt het in onze tijd ook weer niet voor de 

hand om een kerk onbeheerd open te stellen. In het verleden is al eens een 

‘Mariakapel’ achter in de kerk ‘getekend’, die met een hek zou worden 

afgeschermd van de kerk. Uitgaande van deze tekening is er nu overleg 

tussen het parochiebestuur en de torengroep van Ooij om te komen tot een 

passende kapel die elke dag open is. Gedacht wordt aan het plaatsen van 

een glaswand. 
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Pastoraat 

Terugblik Parochiedag 15 augustus, een kort verslag 

Samen met mijn 

gezin vertrokken we 

vanaf de Thornsche 

Molen richting Ooij. 

Een prachtige, 

zonovergoten, 

wandeling over de 

Kerkdijk. In de verte 

liep een groepje 

mensen. Mijn zoon 

was ervan overtuigd 

dat onze pastoor daar liep. Rennend ging hij hen achterna.  

Niet veel later vonden we allemaal 

aansluiting en liepen we Ooij binnen.  

De mis was erg mooi: feestelijk. Het 

gelegenheidskoor zong bovendien 

prachtig. En er was een kindernevendienst. 

Wel is het zo dat mijn kinderen nu hopen 

dat de kindernevendienst een blijvend 

fenomeen zal zijn. Mocht iemand zich 

geroepen voelen… 

Na de mis was het indrukwekkend om 

zoveel mensen weer bij elkaar te zien. Parochianen uit de hele parochie. Het 

was een geslaagd feest! 
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Rondleidingen kerk Millingen begin van meer 

Afgelopen zomer was de kerk van Millingen elke dinsdag open van 10.00-

12.00 en van 14.00 -16.00 uur. En zo ook met Monumentendag 

zaterdag/zondag 11 en 12 september van 12.00 – 16.00 uur. Velen hebben 

dankbaar gebruik gemaakt van dit aanbod en van de boeiende uitleg van 

Cas Blom. Mocht u zelf eens door de kerk willen wandelen en alles rustig 

bekijken aan de hand van een gratis brochure, dan kan dat voor of na een 

eucharistieviering. Voor een rondleiding (met groep) kunt u contact 

opnemen met Cas Blom, 06-31952674. 

In het voorjaar van 2022 heeft BIZ 

Millingen Centrum gepland om te 

starten met een Cultuurhistorisch 

Informatiecentrum Millingen in de St. 

Antonius van Paduakerk. Religie en 

cultuur die tamelijk verwant zijn, 

kunnen toeristen én inwoners boeien 

met allerlei exposities. De eerste 

expositie gaat over “Bedrijvigheid op 

en aan het water”. Millingen is voor haar werkgelegenheid al door de 

eeuwen heen afhankelijk geweest van de rivier o.a. scheepsbouw, 

steenfabrieken, visserij, veerdiensten en bunkeren. Voor meer info: Roland 

Gesthuizen 06-22449680 (18.30-20.00 uur) of 

www.millingseondernemers.nl onder BIZ Millingen Centrum. 

Dagbedevaart naar Banneux 

Op zondag 17 oktober 2021 wordt een 

bedevaart georganiseerd naar Banneux. 

Onze pastoor Rudo Franken zal ook 

meegaan. Kosten reis incl. koffie en diner 

in Banneux zijn 60 euro p.p. Voorlopige 

planning: vertrek Ooij 6.30 uur, Rozenhof 

Nijmegen: 6.50 uur, Marktplein 

Groesbeek: 7.00 uur, Kerkplein Malden: 

7.15 uur, aankomst Banneux koffiedrinken, Eucharistieviering: 11.30 uur, 

Diner aansluitend, Ziekenzegening. Aanmelden kan via Andre (Kringloop 

Groesbeek): 06-11199935. 



- 11 - 
 

Betaling graag via overschrijving NL83RABO0336685173 tnv A Brouwer ovv 

bedevaart, naam, adres en telefoonnr. 

Ontwikkeling parochiecentrum 

In onze parochie is vooralsnog geen parochiecentrum. Contactpersonen in 

de verschillende dorpen zijn voor mensen het aanspreekpunt in bepaalde 

zaken, zoals vermeld in colofon.  

In oktober ontvangen mensen uit de verschillende dorpen toerusting voor 

het opzetten van ledenadministratie dan wel kerkhofadministratie. Een 

beter en digitaal overzicht kan helpen 

voor een goed pastoraat. Ook komt er 

binnenkort in de vijf dorpen in kerk of 

kapel een welkomstfolder. Het doel 

hiervan is dat we elkaar beter kunnen 

vinden met het oog op de opbouw van 

onze geloofsgemeenschap.  

Ontmoeting met elkaar beginnen we eenvoudig, gewoon met koffie na de 

Mis. Als blijkt dat de opzet van een parochiecentrum, bijvoorbeeld in de 

ontmoetingsruimte van de kerk van Millingen en of Ooij een meerwaarde 

kan betekenen, dan willen wij graag met u kijken hoe we dat kunnen 

verwezenlijken. Fijn als u er al eens over wilt denken en eventueel al met 

anderen uitwisselen. Bestuur en pastoraat horen graag van u. 

Vele handen maken licht werk, ook in de kerk! 

De volgende data voor het schoonmaken van de kerk in Millingen zijn 

vastgelegd: 20 november, 9 april, 2 juli. Aanmelden is niet noodzakelijk, wel 

handig: liannevanderburgt@gmail.com 

Weer koffie na de Mis in Millingen 

Op zondag 17 oktober is voor het eerst sinds corona weer koffie na de Mis 

in Millingen. Op zondag 7 november zal er ook koffie zijn, en wel vanwege 

het feestelijke karakter van die dag. 

Maar…bij voldoende hulp kunnen we daarna elke zondag na de Mis koffie 

schenken. Heeft u interesse om regelmatig te helpen, dan kunt u contact 

opnemen met Thea Jeuriëns-Terwindt, 06-40589700. 

 

mailto:liannevanderburgt@gmail.com
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Denken, voelen, leven als een kind 

De geest kan wel eens zoek zijn… in de kerk, in de samenleving, in de 

politiek. In het evangelie zien we dat de geest ook wel eens zoek is bij de 

vrienden van Jezus. Zij lopen ruzie te maken wie de beste is. 

 

Jezus zet hen te kijk met een klein kind als voorbeeld! Hoe anders zou de 

wereld eruitzien als we konden denken en voelen en leven zoals een kind. 

Er zou geen oorlog meer zijn of misschien een dag, maar zeker niet langer. 

De machtigen der aarde bedreigen Gods volk, zo staat in een gebed. De 

machtigen der aarde, in feite zijn wij dat allemaal; wij allen hebben heel wat 

in onze macht, wij allen zouden moeten leren denken en voelen en leven als 

een kind. Allen zijn wij kinderen van 

een wereldwijd gezin, met God als 

onze Vader. We kunnen het ook wat 

concreter maken, dichter bij huis: ons 

dorp, onze parochie of 

geloofsgemeenschap, we maken er 

allemaal deel van uit, we horen er 

allemaal bij, jong en oud, man, vrouw, 

kind, jongere, van welke afkomst ook, 

blij met de verschillende culturen, blij 

met iedereen, gevaccineerd of niet-

gevaccineerd, ieder is en blijft welkom, 

al is het op anderhalve meter, met respect voor elkaar, dankend voor elkaar, 

elkaar tot steun en hulp en bemoediging. 

 

Geweldig als wij samen leven! Met elkaar en met God die ons aan elkaar 

geeft. Niet zomaar, nee om er voor elkaar te zijn, om voor elkaar wat te 

betekenen, om elkaar te helpen geloven en dienstbaar zijn, elkaar gelukkig 

te maken. 

 

De Vredesweek (18-26 september) heeft als thema: op weg naar een 

inclusieve samenleving: d.w.z. een samenleving waar niemand 

buitengesloten wordt. Laat het meer zijn dan een leuze. Laten we het 

concreet maken in ons samenzijn, met elkaar, met de Heer, met de ander 

die er misschien nog niet bij denkt te horen. Contact van mens tot mens, 

maar wel in de Geest van Jezus, want zonder die Geest gaat het niet. 
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Merken dat we gemeenschap zijn, bouwen aan gemeenschap, met datgene 

wat bij je past. Zoveel is er mogelijk en te doen in onze 

geloofsgemeenschap, ieder van ons heeft daarin een roeping. Mooi als je 

merkt wat God van jóu vraagt: mensen bij binnenkomst welkom heten in de 

kerk, koffie schenken na de Mis, in de kerk een speurtocht of 

verzoeningsweg uitzetten voor onze jonge gezinnen met een communicant 

of vormeling, zingen, muziek maken, lezen, kerk poetsen, zieken bezoeken, 

iets schrijven voor het parochieblad, een vast uur aanbidding houden bij 

het Allerheiligste op de donderdag, mensen mee naar de kerk nemen, 

kinderen leren bidden of zingen, maar er zijn zovele anderen dingen 

denkbaar, gewoon wat bij u, bij jou past, inzet van uw eigen talent voor ons 

grote geloofsgezin van Beek tot Millingen. Daarmee geef je vrede en kom 

je zelf tot vrede. 

 

Vrede stichten kan alleen de mens die 

vrede heeft. Die de kleinste 

medemens waardeert, de arbeider, 

de werkeloze, het kind, de zieke, de 

buitenlander, de vreemdeling, de 

asielzoeker. Geluk vermenigvuldigt 

zich door het te delen. Geluk heeft 

ook alles te maken met het lijden, 

sterven en verrijzen van Jezus. Als je 

als gezin langs de kruiswegstaties 

gaat en ieder mag vertellen en 

vragen, ontdek je misschien wat geluk 

is en wat je voor elkaar en voor het 

grote geloofsgezin kunt betekenen. 

Kinderen kunnen ons de ogen 

openen. Van kinderen moeten we het 

hebben. Zij zijn de grootste.  

 

Rudo Franken (reacties mogen naar rudo.franken@gmail.com of 06-

46193591)  
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Wereldkerk 

 

Gezamenlijke brief kerkleiders over urgentie milieuvraagstukken in 

relatie tot armoede 

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en 

oecumenisch patriarch Bartholomeus stellen voor het eerst in een 

gezamenlijke brief de 

urgentie van 

milieuvraagstukken in 

relatie tot hardnekkige 

armoede aan de orde. 

Deze brief werd 

gepubliceerd aan het 

begin van de periode 

voor de Schepping die 

duurt van 1 september 

tot en met 4 oktober. 

 

Deze periode wordt 

door veel christenen gevierd als een tijd en gelegenheid om te bidden en 

zorg te dragen voor Gods schepping. De drie religieuze leiders roepen in 

hun brief gezamenlijk op om te bidden voor de wereldleiders die zich 

voorbereiden op een conferentie over het klimaat die in november in 

Glasgow plaats zal vinden. 

 

Er wordt niet alleen gevraagd om voor deze conferentie te bidden maar 

ook om na te denken over de keuzes die ieder persoonlijk moet maken als 

het aankomt op duurzaamheid en sociale gerechtigheid: ‘Daarom roepen 

wij, als leiders van onze kerken, allen op, ongeacht geloof of 

wereldbeschouwing, zich in te spannen om te luisteren naar de roep van de 

aarde en van arme mensen, eigen gedrag te onderzoeken en zich ertoe te 

verbinden zinvolle offers te brengen ter wille van de aarde die God ons 

heeft gegeven’, zo staat in de brief. 

 

‘Wij staan naast onze jongere broeders en zusters’ 
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De religieuze leiders pleiten voor solidariteit met de jeugd in deze kwesties: 

‘We horen vaak van jongeren die beseffen dat hun toekomst wordt 

bedreigd. In hun belang moeten wij ervoor kiezen anders te eten, te reizen, 

uit te geven, te investeren en te leven, waarbij wij niet alleen denken aan 

onmiddellijke belangen en winsten, maar ook aan toekomstige baten. We 

hebben berouw over de zonden van onze generatie. Wij staan naast onze 

jongere broeders en zusters over de hele wereld in toegewijd gebed en 

vastberaden actie voor een toekomst die steeds meer overeenstemt met 

Gods beloften.’ 

 

Kijk voor een uitgebreider artikel bij de brief ook op www.katholiekleven.nl 

 

  

 

In het begin was er Liefde, 

Gods liefde. Al het 

levende, al het mooie, 

goede en ware, komt van 

Hem, van God die liefde 

is. Zoals menselijk leven 

vanuit het hart en de 

schoot van een moeder 

komt en zoals Jezus vanuit 

het hart en de schoot van 

een Moeder kwam, zo 

werd Liefde vlees.  



- 16 - 
 

Familie en gezin 

 

Eerste Communie en Vormsel 

Met onze gemeenschap starten we graag weer een eerste communie en 

vormsel project op. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Wilt u ook uw 

kind aanmelden? Dan kan dat via het aanmeldingsformulier op de website. 

Dit jaar starten we het communie project met kinderen uit groep 4 en groep 

5. Dit in verband met het doorschuiven vorig jaar vanwege corona. Met 

verschillende projecten willen we de kinderen enthousiasmeren en kennis 

laten maken met onze geloofsgemeenschap. Wilt u ons helpen om er een 

prachtig project van te maken? We horen graag van u! Contact: Daisy, 

jeroendaisy@xmsweb.nl, 06-13593322, Wethouder Koenenstraat 9, 

Millingen.  
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Achtergrond 

 

Antonius en de H. Eucharistie 

Terwijl wij in deze reeks op bezoek waren bij Antonius Abt oftewel 

“Antonius met het varken”, werd ook pastoor Franken geïnspireerd om iets 

ter ere van “onze” heilige kerkpatroon te schrijven. Hij vindt het goed dat ik 

hem in mijn bijdrage aanhaal. Hier volgt een deel van zijn tekst, 

gepubliceerd in De Rozet van 1 juni van dit jaar:  

 

Antonius geloofde met hart en ziel in de tegenwoordigheid van Christus in 

de eucharistie. Hierin werd hij uitgedaagd door een niet-gelovige. Antonius 

ging een weddenschap aan. 

Wat was de inzet? Een ezel 

die drie dagen niet 

gevoederd was, zou als hij 

de keuze had tussen een 

hoop haver en de heilige 

Hostie, het voer links laten 

liggen en gaan knielen voor 

het Allerheiligste. Hetgeen 

naar verluidt ook gebeurde. 

Dit staat uitgebeeld op een 

glas-in-lood-raam in de 

doopkapel van de kerk van Millingen en op het tabernakeldeurtje aldaar.  

 

Wat in De Rozet ontbrak, namelijk de genoemde afbeeldingen zelf, maken 

we deze keer goed. Dat het er twee zijn over hetzelfde onderwerp, vraagt 

wat uitleg. Eerst maar eens het tabernakeldeurtje.  

 

Dat is, net als de rest van het altaar, uit de jaren 1920 tot 1930. Het 

(Antonius)altaar is dus niet ontworpen door de architect van de kerk, die de 

beginopdracht had gekregen, een kerk ter ere van O.L. Vrouw 

Tenhemelopneming te tekenen. Pas toen het bouwproces een stuk 

gevorderd was, kwam (samen met een aanlokkelijke som geld) de nieuwe 

patroon in het vizier en moesten er voor hem ereplaatsen worden 

gevonden. Eén daarvan: de top van de voorgevel, hebben we al bekeken. 

Of het vanaf het begin van de koerswijziging de bedoeling is geweest, in 

De knielende ezel op het tabernakeldeurtje. 
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deze ruimte onder de toren een altaar te plaatsen, kan worden betwijfeld. 

Ook was het altaar dat pas jaren na 

oplevering van de kerk is neergezet, geen 

écht altaar: achter het (loze) deurtje was 

verder niets… Het is mij ook niet duidelijk 

geworden, wat er te zien was op de 

oorspronkelijke, in de oorlog verwoeste 

kerkramen rondom de torenkapel. 

Waarschijnlijk waren ze neutraal (alleen 

omwille van het licht ontworpen dus en 

zonder sprekende afbeeldingen). Zeker 

vond men hier ook geen zinspelingen op 

het doopsel, want de plaats dáárvoor was 

de kapel links van de hoofdingang, met 

een éigen ingang vanuit het kerkportaal, 

zoals dat toen hoorde.   

 

Goed, de ezel kreeg dus tussen 1920 en 

1930 zijn plekje, door een onbekende 

kunstenaar levensecht weergegeven, al knielde hij in dit geval voor een 

lege tabernakelhuls… Zou Heinz Teeseling hem niet hebben gezien toen hij 

rond 1950 de twééde ezel, nu in het kerkraam, bedacht?  

 

In elk geval is zijn interpretatie veel vrijer: de mand met het kolossale stuk 

Brood, de vogels bij zijn poten en ook wel iets wat lijkt op het versmade 

hooi. En behalve de beginletters van de naam van de kunstenaar zie ik nog 

verschillende andere rondgestrooide letters en cijfers die mij onduidelijk 

zijn.  

 

Maar een fraai en sterk portret van Antonius zélf vinden we alleen in dat 

eerste bronzen werkstuk van alweer een eeuw her…. En nu u daar tóch nog 

een keer naar kijkt: let eens op de fraaie, gedetailleerde manier waarop de 

“niet-gelovige” is weergegeven. Is er niemand die ons op het spoor kan 

zetten van de kunstenaar, de school of het atelier waarmee we hier te 

maken hebben? 

 

Pater Willem Spann       

De knielende ezel op het glas-in-

loodvenster (Heinz Teeseling). 
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Oktober: biddende Theresia beschermheilige van de missie  

Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren in de Normandische plaats 

Alençon. Theresia’s moeder sterft als ze vier jaar oud is. Een ingrijpende 

gebeurtenis voor het gevoelige en koppige meisje, dat vervolgens door 

haar vader en oudere zussen beschermd wordt opgevoed. Ze is vrolijk, 

toegewijd en eerlijk. Ze speelt schaak, ze heeft een hond waarmee ze graag 

gaat wandelen, en een blauwe hoed die ze verrukkelijk vindt. Ze vraagt zich 

af hoe ze tegelijk zo diep van God kan houden en van die hoed. 

 

Na hardnekkig aandringen (ze reist zelfs naar Rome om de Paus 

toestemming te vragen vanwege haar jonge leeftijd!) treedt ze op 15-jarige 

leeftijd in de Karmel van Lisieux, op loopafstand van huis. Daar volgt ze 

trouw de routine van het leven als slotzuster met haar vele verplichtingen. 

Geduldig verdraagt ze de moeilijkheden van het samenleven met meer dan 

twintig zusters. Ze gehoorzaamt naar de letter aan de Karmelregel, zonder 

de aandacht te vestigen op de volmaaktheid van haar naleving. 

 

Ze was vastbesloten een heilige te worden. Op haar 21e werd ze al gekozen 

tot novicenmeesteres, een verantwoordelijke functie, want zij moest de 

nieuwelingen in het kloosterleven inwijden. 

 

Ze was haar tijd ver vooruit, wilde Hebreeuws leren, de taal van Jezus, om 

Hem nog beter te leren kennen en beminnen. Ze leefde in haar gebed 

intens mee met missionarissen in verre landen, maar werd ook herhaaldelijk 

overvallen door inktzwarte geloofstwijfels. Als een van de grootste heiligen 

van de twintigste eeuw stierf ze al op 24-jarige leeftijd: 30 september 1897. 

Op 1 oktober 1997 werd ze door paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot 

kerkleraar. 

 

Wat kan zij ons leren? Haar levensverhaal ‘Geschiedenis van een ziel’ wees 

de gewone gelovige een weg naar God, die ieder op zijn of haar plek en 

plaats kon volgen en naar best vermogen kon invullen. In het twaalfde 

hoofdstuk van Paulus’ eerste Korintiërsbrief leest ze dat ieder lid van de kerk 

een eigen taak heeft, net zoals ieder lichaamsdeel. Het oog kan niet tegen 

het oor zeggen: “Ik heb je niet nodig.” Alles heeft zijn plaats en samen 

vormen ze het ene lichaam. “Maar”, schrijft Theresia, “ik wil juist wél alles 

tegelijk zijn.” Het antwoord op haar moeilijkheid vond ze in het vervolg van 
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Paulus’ brief. Hij schrijft dat alles bijeengehouden wordt door de liefde. 

“Want zonder de liefde zou geen apostel nog het evangelie verkondigen, 

geen martelaar zou nog zijn leven geven enz.” Dat wilde ze zijn: de liefde 

die vanuit het hart alle ledematen doorstroomt. Welbeschouwd hoef je als 

mens zelf niets te doen dan te verlangen en lief te hebben en het initiatief 

aan God over te laten. Absoluut vertrouwen. 

 

Ze wordt afgebeeld als karmelietes met rozen 

in haar armen. Ze had namelijk op haar 

sterfbed beloofd dat zij het uit de hemel rozen 

zou laten regenen. Over de rozenkrans zei ze: 

“Via de rozenkrans kan men alles verkrijgen. 

Hij kan vergeleken worden met een lange 

ketting die de hemel met de aarde verbindt: 

één uiteinde is in onze handen, het andere is 

in de handen van de Heilige Maagd.”  

 

Sinds haar dood spreekt ze talloze mensen 

aan. De Amerikaanse sociale activiste Dorothy 

Day bekeerde zich toen ze Theresia’s 

autobiografie las. De beroemde priester-

wetenschapper Teilhard de Chardin getuigde 

van haar invloed op zijn geestelijk leven. De 

Duitse theoloog Hans Urs von Balthasar 

vergeleek haar zending met die van Paulus. Toen Thomas Merton Theresia 

voor het eerste ‘ontmoette’, vond hij haar minder belangrijk. Later, toen hij 

haar mystiek diepgaander bestudeerde, was hij ontzet door zijn verkeerde 

oordeel. 

 

In zijn boek Geduld met God is Theresia voor Thomás Halík het toonbeeld 

van de hedendaagse zoekende mens, diegene die op afstand staat van 

geloof en kerk. Hij stelt: Geloof kan ongeloof alleen overwinnen door het te 

omarmen. En dat is precies wat Theresia in haar geloofsnacht heeft gedaan. 

 

Haar kerkelijke feestdag 1 oktober is de eerste dag van de 

rozenkransmaand oktober. 
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Wel & Wee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedoopt 

Floris van Dinther op zaterdag 26 juni in de kleine Bartholomeus in Beek 

Jim Kievits op zondag 8 augustus in de kerk in Millingen 

Overleden 

Jan Schoenmakers 84 jaar, Millingen  

Bernd Paal 98 jaar, Millingen 

Henri Erinkveld 70 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op zaterdag 14 

augustus in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van hem genomen. 

Crematie vond plaats te Beuningen. 

Siny Koenders-Arntz 81 jaar, Millingen 

Mw. Thea van den Brink – Kuijpers 86 jaar, Ooij-Persingen. Tijdens de 

uitvaart op zaterdag 28 augustus in de kerk van Ooij hebben wij afscheid 

van haar genomen. Op het kerkhof naast de kerk is haar lichaam begraven. 

Piet Gesthuizen, Millingen 

Greet Barbier-Bruggeling 89 jaar, Millingen 

Ben Leenders 84 jaar, Millingen 
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Colofon 

 

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 

Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail. 

 

Pastoor en pastoraatsgroep  

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 

0481-431218, rudo.franken@gmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken 

zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur 

 

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346 

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827 

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen 

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688 

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827  

 

Misintenties €11,- voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken van 

tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: Wil 

Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; Beek: 

Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Annelies 

Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460 

 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167 

Ooij: Wiel de Haas, 06-83409652 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon) 

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster) 

 

Kerkbijdrage – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie 

Beek:  NL43RABO 0105 101206  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 

Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 

Leuth:  NL51RABO 0128 301619  
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Kerkhofadministratie 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

 

Kerkhofreglement en tarieven 

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. 

Een uitgeprinte versie daarvan is beschikbaar achter in de kerken van onze 

parochie. 

 

Kerkhofbeheer 

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776 

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504) 

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931 

 

Parochieblad en website parochie Maria ten hemelopneming 

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken 

Redactie: Pastoraatsgroep 

Coördinator verspreiding: Mariëtte ten Westeneind  

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom, 

m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

Volgende uitgave: eind november 2021  

Kopij en reacties parochieblad: vóór medio november 2021 

 

Kan ik me aanmelden voor ontvangst van het parochieblad? 

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen, 

meldt u zich dan aan met uw adres, dan wel uw mailadres: 

Adres:  Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom 

Email:  m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 

400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.  

 

U kunt ook per post het formulier op de volgende pagina opsturen naar 

Redactie Parochieblad, Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom.  
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Formulier om parochieblad te blijven ontvangen 

 

Uw naam (voornaam, achternaam):………………………………………………… 

 

Uw adres (optioneel):………………………………………………………………… 

 

Uw e-mailadres (optioneel):…….…………………………………………………... 

 

Wilt u het parochieblad blijven ontvangen? Gelieve aankruisen wat van 

toepassing is (meerdere opties mogelijk): 

[    ] Per post  

[    ] Per e-mail 

Zou u het parochieblad bij u in de buurt willen rondbrengen? Ja/nee 

 

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? U kunt u ook aanmelden voor onze 

digitale nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen: 

[    ] Aanmelden voor nieuwsbrief  


